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Ta§ Ugak §iir Sergisi, 10-28 §ubat 2009 tarihleri arasindaA Sanat ile Istanbul Sanayi

Odasi'mn destek ve katkilanyla Odakule Sanat Galerisi'nde gergekle§tirilmi§tir.

Katkilanndan dolayi A Sanat yonetmenleri A. Necip Ye§iltepe ile Berna Yesiltepe'ye

tegekkur ederiz.



(...)Bursa Cezaevinde di$taki parmakhklan gecip avlunun ortasina

geldiginde, insan kcndini bir "ba^ka" dunyadayrni$ gibi duyardi.

Tutukluiann iclerinde siirekli barindirdiklari ojke, tuhaf

davram$larinda, ozellikle de tela^ii, aceleci ama bir amaci obnadigi

besbelli yuruyii§lerinde hemen di$an vuruyordu. O ddnemde orada

yatan gene tutuklulardan biiinin koydugu adla Tag Ucak'a adimini

atan her dikkatli ziyaretgi, tutukluiann bu durumunu hemen
algihyordu. (...) Ta§ Ugak gercekten insanda bir tiir hareket duy-

gusu uyandiriyordu; bu duyguyu uyandiran beiki de

yamba^larindaki daga dogru, iizerlerinde alcaktan luzla ve devamh
bir $ekilde gecen bulutlardi.(...)

(...)Giimm birinde, dump dururken ha§an kiicuk Nazxm bir cam
kvacak olmu§.

"Neden kirdin bu cami?" sorusuna cacugun kar$ihgi aydmlattci;

"Camdan bir ucak yapmak icin!"

"Belki yeni bir yur tiiriiniin ba$langici sayilabilirdi bu sbz. (?ok sonra

Bursa Hapishanesi'ne 'ta$ tayyare' adim koyacakti tutuklu §air.

Acayip bir ili§kisi olacakti Nazuriin ugaklarla. %..)

Abidin Dinn



Ta§ Ugak'in Rotasi

Serginin Yilankavi adli §iirle basjayan bolumuniin odagi "§airlik Halleifdir.

Vilankm i. endustriyel ko§ullann pragmatik baskisi nedeniyle ya§amdaki siirselligin

yitirili§ini ve §airlerin yersiz, yurtsuz ya da meydansiz kali§im tammlayan bir siirecin

suridir. Ece Ayhan'in Mor Kiilhani adli §iiri ise "siki-sivil §iir" kavramimn viicuda

gelmis, halidir. Bu §iir "Ikinci Yeni" §iir akiminin mar§i niteligindedir ve gelecegin

poetikasi Mor Kulhani'deki yan-anlamlar ile gagn§imlar uzerinden olu§ma

egilimindedir. Agzi Olan Agiz ve Ece Ayhan loin Bir Davul Ciimlesi adli eserler

"sessizlik ya da ort-bas suikastlanna" kars,i olu§an dikba§li, yiiksek sesli bir

konumlanmayi vurgular. Bu boliimdeki dizgenin icerisinde en yiiksek gorsel/i§itsel oge

olarak Ginsberg'in Onlamu Odasi dii§unulmu§tiir. Ulkemizde Uluma(Howl) adli

§iiriyle tanman Beat Ku§agi §airi Allen Ginsberg'in uzamdaki saglam ve aykin duru§u,

ginlama tiirii bir benze§im aracihgiyla sunulmustur. Bu cinlamanin ardindan ise ser-

ginin ritmi yavaslar. Kopruniin Alti ve Ustii ile Silba$tankara Gemisi adli eserler,

siirsel dilin kitlelerden kopu§unu ve bu uzakligin sair iizerinde yarattigi "yenilgi" ya da

"bo§luk" duygusunu birlikte imlemektedir. §air Parmagi, sjirsel gorungiinun yiizey

gorunguden farkliligmi belirler. Hep Boyle Muthiyinus Gibi, 2004 yihnda intihar

eden sair Ozge Dirik'in el yazisiyla yazdigi ozel bir notun aslidir. Regresif Poetika ve

Cinlama Odasi adli eserlerde ise sairin "korkunc yalnizhgi" i§aret edilmektedir. Beni
Sair Saniyor Agaci ve Sair Nedir? adli qahsmalar §airin kendi varhgim smanmasi
yoniinde deneylerdir. Serginin ilk bolumii siyah bir boslukla ya da "sus i§aretiyle"

tamamlamr.

Serginin ikinci boliimiinde ise "§airin Hapsolma-Kisitlanma Durumu ve Sonsuzluk

Kavrami" c,agn§im olarak 6n-plandadir. Ta§ Ucak'ta adli §iir "haklihgin inadi"ni ve bu
yondeki sonsuz kararhligi ifade eder. Bu inat bir "ceza

M
gibidir. Seni Geliyorum

Ta§hgi, Tashk ve Seni Gidiyorum Otobam adli eserlerin odagi "fiziksel zaman"
deneyleridir. Yinelenen bir hapsolma duygusu ve belirsizlik eselerin imgelemini

olu§turmaktadir. Matematik Dengesi ile Bilinmez adli eserlerde isjenen denklemler

birer tersimleme(ironi) olarak tasarlanmis ve poetikayla 6zde§le§tirilmistir. Bir Kahra-
man Olarak Sonsuzluk bashkli metinde "Niceliksel Duraganhk" ile "Niteliksel

Devinim" kar§ithgi kavramsal olarak ele almmi§tir. B61-Y6net, her tiirlii "boliinme ve

(jozfilme* durumunun eylemsel ve kutlesel kar§ihgidir. Ayakiistii Istanbul ve Alesta

adli eserlerde ise istanbul'daki kultiirel ve mekansal yozla§ma isaret edilmeye

cali§ilmi§tir. IstanbuTu Dinliyorum Gozlerim Acik. "istanbul" kelimesinin Tiirk

I§aret Dili'ndeki gorsel kar§iligidir. Kara Mih Kilit Alesta ve Ada'nin Derdi adli

§iirlerde umutsuzluga ve haksizliga kar§i miicadelenin sonucu olan ce§itli tavirlar ya da

durumlar i§aret edilmi§tir. Ta§ Ucak §iir Sergisi, COksi)moronlar Icin El Kitabi adli

§iirin ardindan gelen akkorla§mi§, beyaz bir bo§lukla tamamlamr.

Zafer Yalqinpinar



YILANKAVl

(Ayhan Qaglar iqin...)

herkes ortada sarho§ belli

yalana gerek yok bu pazar sabahi

sakallanndan hepsi biliniyor

yollaryiiruyor i§iklar yilankavi, pe§!

sag ceplerinde ii^kagit ta§irlar

bes parasiz atacaklan birbirlerine

§u didik kent yani dize dizilmi§

yazik ki yazik bize Qay soyleyen onlara giden

bes yuzlu dort adh ve u$ delikli

bu yumusak koltuklarda

heyecanh gelir birinden bin

ve toprak sahibinden miiteahhide dogru on alti katli

pesine takilmis iij bej tencere ve tava

ki siirekli otiip dururlar

oysa ki basit bir hesap hatasiydi

bilmiyorlar

i890'dan buraya ajandalanna kin kusanlar

pijamah uykulu is. hayati ki kopek i§i

kisacasi

yiiz gozlii bir yalnizhk yani o kadar buyiik ve tek

evet

ilk hitabimdir ona bu;

EyEce!

davullu, sancakh

pesinde bin bir geceden lslak gikmis.

sarhos. bir tarihle yilankavi

Ey kimse!

diikkanlara uqana kaqana doksan dakika tarn saha

elimin tersiyle soruyorum ki tokadim kartvizittir;

"Ece'nin gozlilgil kimdedir?"



ECEAYHAN/MOR KULHANI*

1. §iirimiz karadir abiler

Kendi kendine galan bir davul zurna

Sesini duyunca kendi kendine gure§meye basjayan

Ta§inir mal helalannda kara kamunun
§eye dar pantolonlu kostak delikanhlanii §iiridir

As/k orgiitlenmektir bir dii§iinun abiler

2. §iirimiz her i§i yapar abiler

Vaide Atik'te Eski §air Qikmazi'nda oturur

Sacjan bir sozle oriilur bir sozle gozulur

Kolii caddeye du$mii§ bir tazenin yakin mezarhkta

Saatlerini cjkarmi§yedi dala gerilmesinin §iiridir

Dirim kisaolum uzundurcehennette herhal abiler

3. §iirimizgiil kuruturabiler

D6nii§meye ba§lanu§ Be§ikta§h kuscu bir babamn
Ta§inmaz kum ta§ir mavnalarla Karabiga'ya kacan

Gamze §eyli pek ho§ benli son oglunu

Suriye hamaminda sabuna bogmasinm §iiridir

Ogullar ogulluktan sessizce Qekilmesini bilmelidir abiler

4. §iirimiz erkek emzirir abiler

Ilerde kim bilir goz okullarina gitmek ister

Yanik karamelalar satar a§agisi kesik kor bir cocugun

Kinleri heniiz ttifek bicimini bulamamis. olmakla

Tabanlanna tiikiirerek ati§yapmasimn sjiridir

Boylesi haftalik resimler goriir ve bacaklamr abiler

5. §iirimiz mor kulhanidir abiler

Topagacindan aparthanlarda odasi bulunamaz

Yansi silinmi§ bir ejderhanin duzus,iim iizre eylemde

Kirahk bir kentin giri$ kapilanna kara kirecle

§airlerin umugime <;6kerken i§aretlenmesimn §iiridir.

Ayiptir soylemesi vakitsiz Usliiidarhyiz abiler

6. §iirimiz kentten igeridir abiler

Takvimlerdegi§tirilirken bir gun yitirilir

Bir kent oliimiinun denizine kayar dragomanlariyla

Duzayak givit badanali bir kent nasil kurulur abiler?

(1970)

* Ece Ayhan, Biitiin Yort Savular, Yapi Kredi Yaymlari, 4.Bash, 2003, s.124





ECEAYHAN" I^IN BIRDAVUL CUMLESl

(Diinyamn turn aksak dauulcularina)

Hi-Hat, Trampetya da "Gece":

murekkep gece denizine bakarak

kolacan ediyor geceyi diimdiiz

baki§siz bir kedidir kara gece

ve ece

havada karada denizde...

-sus-

ikigece yuz yuze

Cowbell ya da "Ecel":

ecel ecel ecel

-sus-

yiiksek ecel kaldinmdan ecel zarlarmi ecel atar ecel adimini

ecel adini ecel sarkitip ecel Karakoy'de ecel tutar ecel zarlan

-sus-

dii§e§ gelir ecel

Alto Tom;

ya da atak

"geciyor bir hiikumet ku§u kanatlan yoluk"

Zillerya da "Biz":

"korkuturuz

bizzzzz bir §airi §iiryazsm icin oliimle

korkuturuz"

Tom torn:

"dotn!"







KOPRUNUN ALTI VE USTU

2.

denizde tek ba$ina

akh bir kulag havada

parmaginin ucundaki uzun oltasiyla

"bti adam beni deli edecek" dedi bir deli

kendiyle kendine kar§i kendi

aksak bir "giizel marmara" gemisi

diyelim ki bogazda gece karanhgini deniyor

ine gika yuvarlak kentin i§iklarma kar§i

gozii kara ya da kapali bir hisar balikcisi

"corumlardan corum begen" diyor

eski bir saati kuruyor

ve her sabahm ba§inda dump
giinlerden gun seciyor;

2.

ilk i$iyor

ve gokyiizu

sabahi ediyorlar

ve agcilar

birden bahk geviriyorlar

kacan kurtulan aklini kaybetmi§ topu topu tek bir liifer

"istanbul vapurlan su ustu baliklandir" diyor

yalnizlik ki e§ek yukudur bitsin

istiyor ki bu boylece bilinsin

3-

seyirciler

ve trafik koro halinde

bu kadar ki§iyiz

biryanh§in iistunden

ge^iyoruz

bu kadar ki§iyiz

biryanh§in iistunden

ge^iyoruz

bu kadar ki§isiyiz

biryanh§in

alki§ini tutuyoruz

kdprumuzun
iizerinde
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REGRESlF POETiKA

Kapisiz, penceresiz, e§yasiz, alti duvarli ve sekiz ko§eli

odasinin tam ortasinda duruyordu. Ayaklanna bakti, ellerini

pantolonunun cebinden gikardi ve ileriye, burnunun dikine

dogru uq adim atti, durdu. Biraz diisundiikten sonra iki adim

geriledi. Oncekinden cok daha kisa bir sure durakladiktan sonra

ileriye dogru bir adim daha atti.

Ellerini cebine soktu, tabana(yer duvara) bakarak,

"Siirunerek gegiyor bir hiikiimet ku§u kanatlan yoluk" dedi.

Bekledi, ellerini cebinden gikardi, burnunun dikine dogru

ko§tu ve sirtini kar§i duvara dayadi. Sonra gitti odanm bir

"ko§e"sini ziyaret etti, onu dinledi. Agzini elinin tersiyle kapa-

yarak "ko§e"nin kulagma bir §eyler fisildadi, bekledi, "Tamam!"
anlammda ba§mi salladi. Yavas, yavas, yuriiyerek odanin ortasina

geri dondii, ellerini cebine soktu, fevkalade kisa bir siire sonra

ileriye, burnunun dikine dogru "cok" biiyiik bir adim atti, durdu.

Yere comelip tavana(gok duvara) bakarak,

"Biz bir §airi §iir yazsin igin olumle korkuturuz dom!" dedi.











TA§ UCAKTA

(mat insan iistunde insan mat)

once/

iki bulutun birbirine sokulmasi

denizin kiyiya

ve giplak bir dahn da alacakaranhga

dik dik uzanmasi

bin yillik ta^larin arasindan cjkip ya§ayan tek bir otun

ta§lardan daha yiiksegi solumasi

ornegin

ekmek finnin oniinde yatay bir gokdelen gibi

bu giivercinlerin dizili§i

sonra/

dagi inip qikan yuvarlanan bir kaya

sii resiiresii resiiresiirekli

cezah birinin bata gika sabah ak§am
o kayayi yiiklenmesi

evet sjmdi sagdan say sola dogru dii$e kalka

bu dikenli duvarlann ve derneklerin kotuliik bile§inii

ge<;en her bin sene her bir Ta§ Ucak'ta

sirtimizm aklini ba§imiza getirmeyi

beceremedi



(...)

Qogunun vuziinii unuttum busbiitiin,

(...)

Halbuki kag kere kar§imda oturup dizildiler

Bir tek kaygilan vardi, hakkimda hukiim okunurken:

Heybetli olmak.

Degildiler.
Insandan gok e§yaya benziyorlardi:

duvar saatleri gibi ahmak,

kibirli,

ve kelepge, zincir filan gibi hazin ve rezildiler.

(...)

Nazim Hikmet
"Dizboyu Karh Bir Gecen adh §iirinden.





TAfJLIK

Seni bekleyi§imi biitiin biitiin yazamiyorum, hig

yazamadim da. Hem bu bekleyis, artik akilh insan i§i olmaktan
gikiyor. Kisaca, fisildayabilirim sana bekleyisjmi, oyle de

yaptim;

§imdi, bulundugum bu kuyuya benzer yerde bir "tasjik"

var. Bu tasjiga baktigimizda ve boyutlanni, sinirlanni

gordugiirnuzde burada "sonsuz" adet ta§ olmadigini seziyo-

ruz. Matematiksel sezgilerimiz, akbmiz, mantigimiz bize bunu
soyliiyor. Bununla birlikte, ben £ikip, delice "burada sonsuz

adet tasj var!" dersem beni kimse yalanlayamaz. Qiinkii

tashktaki ta§lan saymaya kimse yeltenmez. Ustelik ta§hktaki

tasjari saymak da bir "kar§i delilik" olacagindan kimse

yanasmaz buna. Kisacasi, tasjliktaki sonsuz adet tas

olmadigini ispatlayamazlar. i§te, seni bekleyisjm boyle bir

sey; bu ta§hkta sonsuz ta§ oldugunu iddia etmem ve aym anda

da onlari saymaya kalkmam... Yani, bir anlamda, zamani sey-

reltmek ve onun boyunun olgiisiinu almaya Qali§mak, diyelim.

Bir de, bu bekleyisjn silantisindan bahsetmek gerekiyor;

icerisinde sonsuz ta§ oldugunu iddia ettigim bu tashk birden,

topyekun havalaniyor. Ta§lar, once birbirinden aynhyorlar,

sonra hizla birlesjp, siki§ip buyiik bir ta§ kure olu§turuyorlar.

Kureden ta§larin surtunmesinin gicirhsi geliyor. Ardindan

gene dagihyorlar ve gene kureye d6nu§uyorlar... Bir ta§hgm

solumasina benzer bir sikintryla seni bekliyorum, diyelim.

Son olarak, seni bekleyisjmden ve bu sikmtidan ve bu

sabirsizhktan ve bu diger seylerden daha acisini da i§aret

etmek gerekiyor;

"Gelmeyecek olani beklemek..."

Buna dusmedigime seviniyorum.







AYAK USTU ISTANBUL

1. yel degirmeni satin aliyordu emlakgidan

§u yeni zaman donki§otu

2. aq komiyi fir^abyordu, kravath ceketli

iki adet beyoglu

3. "Ne yapacagim?" diye geziniyor, <;ok borglu

yiizyilhkbir cigerci

4. "ben edebiyata aidim." diyordu raki masasindan

sakin ve kara madenci

5. Qiraciyan, gormenin hikayesini bilir

kurt agizh deniz eskisidir

6. ve sayibilmez yalniz ba§ina tek §air:

"istanbul'un. yansim tamnm!"
diyerek yiiklenir



BiR KAHRAMAN OLARAK SONSUZLUK

Her seye bir "son" bic_meye gok merakhyiz. Daha dogrusu her ^eyi

"sonuc/'landirmak yolunda cok heyecanhyiz. Sonlanmami§, bir sonuca

baglanmamis, diki§lenmemi§, dikenli tellerle cevrilmemis, her turlii ucu agik durum
ve olay bizi siirekli rahatsiz ediyor. Her seyi, bir "son"a baglanmi§, simrlan cizilmi§,

siirekli degil de kesikli olarak ifade edilmi§, ucu kapatilmi§, tiim ayrmtisi

tantmlanmis, kesiniikli ve belki de nesnelesmis. bir duraganlikta gormeye istekliyiz.

Dahasi pragmatik (sonuc, odakli) yakla§imlara da "sonsuz" bir §ekilde itibar ediyo-

ruz. Gunumuzde "Ben i§in sonuna bakanm!" demeyen kac, patron vardir? Peki, bah-

sedilen o "i§"lerin etkile§imsiz, ba§ka bir "i§*i ya da baska bir olayi tetiklemeyen, et-

kilemeyen duragan bir sonu var midir gergekten? Merak ediyorum, neden

"insan"lann aklina "devinim" kelimesi gelmiyor? (Kim sildi aklimizdan bu sozciigii?)

Kisacasi, beni asil ilgilendiren sey, devinimsel ozellikleri nedeniyle "sonsuzluk"

kavramidir.

Sonlu olmayana sonsuz adim veriyoruz. Matematik gibi nicelik belirleyen bir

"i§aret dili" iizerinden "sonsuz" kavramim inceleyenler <;ok ilginc. durumlarla

kar§ilas.irlar. "Sonsuz" ifadesi gok uzakta, ulasilmasi imkansiz ve siirekli artan ya da

azalan bir mertebe olarak tammlamr. Sorun, "sonsuz" seklinde ifade edilenin bir

nesne olmamasidir. Sayilar, matematikte, belli bir niceligi temsil eden nesneler ya

da isaretlerdi r. Ornegin 7 sayisi bir nesnedir. 2 sayisi da bir nesnedir. 7'den 2'yi, yani

bir nicel nesneden baska bir nicel nesneyi gikanrsaniz, bir ba§ka nicel nesne olan 5'e

ula§irsiniz. Fakat "sonsuz" ise devinimsel bir niteliktir. "co - 2" ifadesini hesaplamak

demek, bir devinimsel nitelikten(sonsuzdan) bir duragan niceligi (ikiyi) cikarmak

demektir. Nihayetinde, devinimsel nitelik olan sonsuz, duragan nicelik olan iki

sayisini yutacaktir. Yutmaktan kendini alamayacaktir. Eger "sonsuz" kavraminin

devinimini durdurup onu bir niceliksel i§aret gibi kabul etseydik "i§"ler <jok kolay

olurdu. zaman gorsel hafizamizi kullanarak sonsuz eksi sonsuz'a "siftr" (co- co= 0)

derdik. Veya sonsuz bolii sonsuz'a "bir"(»/co= 1) derdik. Fakatbu ifadelerin neye esit

oldugu bilinmezdir. Bilinmezdir ciinkii iki devinimsel niteligi birbirinden cikarmak

ya da birbirine bolmek gibi bir ugrasinin sonucunu kavrayamayiz. Endustri miih-

endislerinin, politikacilann, §irket patronlannin ve sava§criann inandiginin aksine,

gercekte iki devinimsel niteligi, iki "insan"i birbirinden cjkaramaz ya da birbirine

bolemeyiz.

§imdi, bu yaziya bictigim ya da bu yazinin kendisinin gelip dayandigi "son"da,

Turgut Uyar'in "Goge Bakma Duragi" adli sjirinin ilk dizesini size hatirlatmak istiyo-

rum:

"Ikimiz birden sevinebiliriz goge bakahm"



(bikmak)

= oo .5



(sonsuzeksisonsuze§ittir§iir)





KARA MIH KiLIT ALESTA!

(diinyanm turn nobetgilerine)

u
bir uykunun nobetini tutuyordu

seyyar ve aqihr ve kapanir

geceye dogru

kara mill kilit alesta!

2.

sirasi degildi birdendi "birdert"

akli durdu bir akarsuyun kesik

tek ba$imiza iki lci$iydik

gokyiiziiniin gozleri kapandi

ayla ayin etrafini sardi

3-

zamanin terzisi

"bir sarkagtan fazlasidir zaman" dedi

orgun bir gece degi§tiricisi

4-

sikildim bu nobetten diyor" deniz feneri

yerden goge kadar bakli

saatlerce tek kisjydim anhyor musun yani tek

bir korkuluk gibi ayakgi

hiq tjekinmeden

olugozlii bir generalin kar§ismda klarnet iifliiyordu ya§h bir sokakgi

ve gergekten ve gergekten

"bu durgunluktan kurtulmam gerek" dedi bir duvar yanindakine

her bir dizem igin iki saat nobet tuttum fenerle birlikte

5-

bir ta§hgin havalanip inip yuriiyu§unu izliyorduk bir tasjikta

"diinyada seving vardir" diyerek ko§turuyordu deniz hemen yammizda

kara mih kilit alesta!





ADA'NIN DERDi

"ben bu yerin ta kendisiyim*

deniz ayak parmaklanma gelir gider gelir

kara riizgar degisjr kay§a kayar

bir tek ya$am belirtisi $u kirmizi Qakar

oynar cakil ileri geri ben oynamam

mesela, denize iliklenmi§ bir iskele

denizin ellerine ve ayaklanna ilisjdn

"ama ben benim

kendimin ta kendisiyim"

diisiin ki yalnizim o kadar adil;

dort bir tarafim agiktadir

ve hesap hatasi bir Diinya gorunmez oiur;

"giinku denizden daha azdir"



(OKSI)MORONLAR I^IN EL KITABI

basitge kapat

sag elinle sol gozunun kendisinin kendisini

kapam^im
kap

at

gene kapat giinkii anlamadin

sag elinle sol yiiziinun goziinu

kendisini

aynada tamyamadigini §unu

kap

tuttugun gibi

at

evet §u at, bildigin ki§neyen yiice

salaklar k;in ileri ve diizeyli

a^iklamayi:

hem§erilerin gsmh siyasetgi biyigini

miihendis miidiirii ya da bordronu

ve "ge«;inemiyorum"u falan

kap

at

imzam:

bir zafer yalginpinar

ki pantolonu belinden ka<;ar

birden amnda
diyor ki defalarca:

-bu bo§lugu kapat-
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